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ZÁPIS č. 2/2021  
z jednání Komise životního prostředí Rady města Prostějova, 
konané dne 3. 3. 2021 
 

 
Přítomni: Libor Marčan, Mgr. Martin Hájek Ph. D., Mgr. Eva Zatloukalová, Josef Jankůj,                 
                 Mgr. Ivana Hemerková, Božena Sekaninová, Mgr. Věra Králová, Markéta  
                 Charvátová 
 
Omluveni: Mgr. Milada Galářová, Zdeněk Gottwald, Ing. Václav Lužný, Irena Blažková 
 
Neomluveni: Mgr. Tomáš Šperka, Bc. Radek Wagner, Ing. Miroslav Lošťák, 
                       Ing. Bc. Erik Machula,  
 
Přizváni: Ing. Martina Cetkovská (vedoucí Odboru životního prostředí), Ing. Milada Sokolová  
                (náměstkyně primátora), Ing. Jitka Vystavělová (referentka pro rozvoj a strategické  
                 záměry, Odbor rozvoje a investic), Ing. Pavlína Řmotová (referentka strategického  
                 rozvoje a koordinace, Odbor rozvoje a investic) 
 
Program: 1. Strategický plán – dotazník a pocitová mapa (Ing. Lužný, Ing. Řmotová) 
                 2. Obnova krajiny v jihozápadním kvadrantu města (Ing. Lužný, Ing. Řmotová) 
                 3. Dotace 
                 4. Různé 
                  
 
Jednání komise se konalo dne 3. 3. 2021 od 15.00 hod. do 16.50 hod. online prostřednictvím 
platformy Google Meet.   
 
Členové komise odsouhlasili pozměněný program jednání, kdy byl přidán bod č. 4 Různé 
(Pro: všichni přítomní členové komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
Členové komise odsouhlasili přítomnost hostů na jednání. Paní inženýrka Jitka Vystavělová 
zastoupila omluveného pana inženýra Václava Lužného (Pro: všichni přítomní členové 
komise; Proti nebo zdržel se: nikdo). 
 
K jednotlivým bodům programu: 
 
1. Strategický plán – dotazník a pocitová mapa (Ing. Vystavělová, Ing. Řmotová) 
 
Paní inženýrka Jitka Vystavělová představila členům komise pracovní verzi dotazníkového 
průzkumu, který je zaměřen na občany a podnikatele ve městě Prostějově. Vyplněné 
dotazníky následně poslouží k určení cílů na co se ve městě zaměřit a jako zdroj dat pro 
zpracování strategického plánu. Výstup nového strategického plánu města by měl být 
jednoduchý a jinak koncipovaný, než strategické plány v dřívějších letech.  

- Dotazníky jsou tři. Jeden je zaměřen na environmentální oblast (modrozelená 
infrastruktura), druhý na lokální ekonomiku a mobilitu a třetí na sociální oblast 
zaměřenou na volnočasové aktivity. 
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- Distribuce dotazníků bude na střední školy a druhé stupně základních škol. Dále 
budou zveřejněny na webu města a budou vycházet v Prostějovských radničních 
listech. Dotazníky budou vycházet průběžně a odpovídat na ně bude možné do 30. 6. 
2021. Zvažuje se i možnost losování respondentů a jejich odměňování propagačními 
materiály města. 

 
Paní inženýrka představila podrobněji návrh dotazníku pro environmentální oblast, který 
zahrnuje deset otázek zaměřených na stav zeleně ve městě, na modrozelenou 
infrastrukturu, na sběr odpadů, na problémy životního prostředí ve městě, na stav 
podzemních a povrchových vod, apod. Součástí dotazníku je i pocitová mapa, do které 
může respondent přidat plochu, linii nebo bod označující např. místo, kde chybí zeleň, 
kde by mohl vzniknout nový přírodní prvek, park apod. 
 
Následně členové komise o návrhu dotazníku diskutovali a navrhli tyto změny: 
-  V otázce týkající se sběru odpadu se nevěnovat poplatku za odvoz, ale pouze 

otázkám zabývajícími se samotným systémem nakládání s odpady, 
- Vzhledem k tomu, že dotazník je zaměřen na otázky týkající se samotného 

Prostějova, tak tam neuvádět často slovo Prostějov, 
- Do pocitové mapy zanést možnost označit místo, kde je neudržovaná zeleň nebo 

chybí kontejnerová místa. 
 

 
 

2. Obnova krajiny v jihozápadním kvadrantu města (Ing. Vystavělová, Ing. Řmotová) 
 
Paní inženýrka Pavlína Řmotová představila členům komise studii obnovy krajiny 
v jihozápadním kvadrantu města. V této oblasti žije velká část obyvatelstva města, proto je 
třeba zde příměstskou krajinu zlepšit. Odbor rozvoje a investic pracuje s podklady jako je 
územní plán města, územní studie jižní park, územní studie krajiny ORP Prostějov a 
geologické mapy. V návrhovém schématu obnovy krajiny v jihozápadním kvadrantu jsou 
plánovány 4 biokoridory, 3 biocentra, retenční plocha a obnova vodního toku. Další oblastí, 
kde by se řešila obnova krajiny, je plocha nad Vrahovicemi.  
 
Paní inženýrka se dotazovala následně členů komise, zda projekt obnovy příměstské krajiny 
řešit jako celek nebo každou z výše uvedených oblastí řešit samostatně. Členové komise si 
myslí, že je lepší řešit každou lokalitu zvlášť i z pohledu snadnějšího získání případných 
dotací. Také navrhují řešit krajinnou zeleň v okolí rybníka v Žešově. Dále se vedla diskuze 
ohledně výkupu pozemků a případného vyvlastňování. 
 

 

Doporučení Radě města Prostějova:  
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova doporučuje Radě města Prostějova 
zintenzivnit výkupy pozemků na výsadbu zeleně v jižní části města. 
 
 Členové komise odsouhlasili navrhované doporučení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
 
3. Dotace 
 
Komise životního prostředí Rady města Prostějova projednala celkem šest žádostí o 
poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Prostějova na rok 2021 v částce do 50.000 
Kč a jednu žádost v částce nad 50.000 Kč.  
 

3.1 Český svaz včelařů, z. s., základní organizace Prostějov, Melantrichova 622/55, 
Prostějov, IČO: 16367812, si podala žádost o dotaci v požadované výši 52.000 Kč a 
komise doporučila 20.000 Kč na boj proti nebezpečným nemocem včel.     
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      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). Libor  
      Marčan ohlásil střet zájmu. 

 
 
3.2 ZO ČSOP ORIOLUS, Husovo nám. 2299/67, Prostějov, IČO: 65760301, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 12.000 Kč a komise doporučila 12.000 Kč na podporu 
oddílu Mladých ochránců přírody.     
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
3.3 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Prostějov, Daliborka 3009/3, 
Prostějov, IČO: 00433829, si podalo žádost o dotaci v požadované výši 17.000 Kč a 
komise doporučila 17.000 Kč na soubor aktivit pro děti a mládež. 
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 
3.4 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 2285/12, Prostějov, IČO: 06543472, si podal 
žádost o dotaci v požadované výši 30.000 Kč a komise doporučila 30.000 Kč na pomoc 
opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení (veterinární ošetření). 

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 

 
3.5 Mourek Prostějov z. s., Winklerova 2285/12, Prostějov, IČO: 06543472, si podal 
žádost o dotaci v požadované výši 23.880 Kč a komise doporučila 23.880 Kč na pomoc 
opuštěným kočkám, zamezení jejich přemnožení (roční nájem). 
 

      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). 
 

3.6 ZO ČSOP Bělozářka, Melantrichova 602/26, Prostějov, IČO: 72027266, si podala 
žádost o dotaci v požadované výši 6.000 Kč a komise doporučila 6.000 Kč na obnovu 
studánek na Prostějovsku.     

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0). Ing. Eva  
      Zatloukalová ohlásila střet zájmu. 
 

3.7 ZO ČSOP Haná, Komenského nám. 38, Němčice nad Hanou, IČO: 71206949, si 
podala žádost o dotaci v požadované výši 85.000 Kč a komise doporučila 85.000 Kč na 
zajištění péče o zraněné volně žijící živočichy v Prostějově.     

 
      Žádost členové komise doporučili ke schválení (Pro: 8; Proti: 0; Zdržel se: 0).  
 
 
Žádost o poskytnutí dotace podanou subjektem Zdraví od malička, z. s. byla odložena 
k projednání na další z jednání Komise životního prostředí z důvodu nekompletně 
předložené žádosti. 
 
 
 4. Různé 
    

4.1 Nepořádek kolem kontejnerů  
Paní M. Charvátová upozornila na nepořádek kolem kontejnerů na tříděný odpad 
umístěných na Husově náměstí (viz příloha) a na potřebu zvýšené kontrolní činnosti, 
když se jedná o místo hlídaného kamerami. 
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4.2 Výsadba trvalek na náměstí T. G. Masaryka  
Pan předseda L. Marčan navrhl nahrazení záhonů letniček na náměstí záhony trvalek, 
aby zde kvetly rostliny po delší období. Členové komise navrhovali spíše záhony letniček 
zachovat a doplňovat je částečně i trvalkami. Předseda na další jednání připraví varianty 
různého zastoupení trvalek a letniček v záhonech na náměstí. 
 
4.3 Pozměňovací návrh k invazní novele  
Pan předseda L. Marčan a paní inženýrka M. Cetkovská informovali členy komise o 
pozměňovacím návrhu, který se týká změny povolovacího procesu kácení stromů 
v ochranném pásmu kanalizací a vodovodů. 
 
4.4 Botanická zahrada  
Pan předseda L. Marčan informoval členy komise, že botanická zahrada nemá zdroj vody 
na zalévání: Vedle zahrady je budova jízdárny, z jejíž střechy by se dala jímat dešťová 
voda do retenční nádrže a využívat se na zalévání zahrady. Vzhledem k tomu, že se 
jedná o budovu města, byla by možnost na tuto akci získat dotaci.  
 
4.5 Úklid písku po zimní údržbě 
Paní magistra V. Králová navrhla, aby město zajistilo na konci zimy úklid písku na 
chodnících a komunikacích ve městě po zimní údržbě, aby nebyl písek zanášen 
občanům do obydlí. 
 
 

 
 

 
Prostějov: 4. 3. 2021 
 
 
Schválil: Libor Marčan v. r., předseda komise 
 
Zapsala: Ing. Jana Blažková v. r., tajemnice komise 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha:  
Fotografie nepořádku kolem kontejnerů na třídění na Husově náměstí  

 
 

 

 

 


